
des Mães
VPelo transcurso do "Dia das Mães", o' Corpo Doce�te e)1

Discente do, Colégio Normal, Ginásio e Grupo Es.colar
«Sagrado Coração de Jesus»', desta cidade, vem, por meio
desta coluna, saudar, com muít» carinho, todas as mães

canoinhenses, augurando-lhes um dia muito feliz junto
aos seus' familiares, felicidade esta que perdure por todos

os dias de sua vida.

,Que Deus as acumule de bençãos, saúde e força para prosse ..

guirem corajosas e alegres na míssãovsublíme que lhes cabe.
,

Para vocês, mamães queridas, nesta data tão sigoificativa;
esta poesia de THEREZINHA GRIPPI:

I

Minha' Mãe
Foi Deus que te fez assim,
Tão paciente e tão calma
Para suavizar as tempestades d'alma
Do filho que soluça.

.Poi Deus: que te tez assim,
Tão .desprendida e boa,
Quando noites a fio, em vigília que
Amorosa, sobre um berço te debruças.

magoa,

roi Deus que te tez assim,
Heróica ante o sacrifício,
Calejando tuas mãos na labuta de um oficio,
Sem um queixume sequer.

_.

roi Deus que te fez assim,
Porque ninguém poderia
Dar virtude de um anjo a um coração de mulher.

Foi Deus que te tez assim,
Com estes olhos tão mansos,
Onde es cansaços da vida iieixaram sombras
E sofrer.

)
Que seria de minha vida
Se tuas mãos pequeninas
Não tivessem sido, tartes
Pa7 a me fazer çrescer?

Por tudo isto, querida, eu agradeço ao Senhor,
Em tuas mãos feridas

.

Pelos trabalhos da vida,

��=======D=e=p=o=n=h=o==u=m===b=e=�=·o==d=e==a=m=o=r=.================�
.

Quando os números Falam mais alto.

(anoinhas mantém tranquila ,8 liderança
em arrecadação na

.-

regiélo norte

Depois que o nosso Município, mercê do trabalho e, es

forços de todos, Governo e, povo, assumiu a invejável posição,
bem distanciada, de absoluta liderança. em arrecadação, em toda

a região norte, uma nova imagem tomou conta de todos. O as

sunto é progresso' e desenvolvimento, falando-se somente' em

instalação de novas indústrtas e a ampliação de outras.

O novo distrito industrial do bairro do Campo da Água
Verde, criado por ato do Prefeito sr. Alcides Schumacher, já está

todo tomado, devendo ali instalar-se, a curto prazo, ,as seguintes
firmas: Indústria de Madeiras Zaníolo S.A., Irmãos Procopíak,
Esquadrias São José, Ludovico Dambroski, viúva Euribes Marques e

Indústria de Mad�iras Saltinho.

f Enquanto isso, a poderosa firma Zugman, em grande '.t.i-
vidade, na instalação de outra importante indústria. no primeiro
distrito industrial, no bairro da COHAB e o Frigorífico Canoínhss

S. A., ,o conhecido FRIgASA, se adaptando às exigências do
CIPAMA, para o seu mais rápido funcionamento, devendo partir
para ,8 exportação de seus produtos, o que importará, sem dúví

da, numa grande melhoria em nossas atividades agrícolas, deven
do-se plantar e criar mais e melhor, dentro da mais atualízada
assistência técnica.

AFIo, XXV CanoiAhas - Santa Cetarlne, is de maio de 19�2 Número 1175
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CAIXA POSTAL. 2

Diretor: ,Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Therézio, na
t '

minando

'
..

Assembléia, apresenta projeto deno-
nomes a estabelecimentos de ensino

O Síndícatc dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores na

Indústria de Madeiras, em convênio com o Instituto Nacional de
Sala dai Sessões; em 18 de

abril de 1972.
.Prevídência Social, INPS, recebeu na tarde de 38. feira última,

-

.um moderno ambulatório odontológico para atendimento de seus

Deputado Therézio de Carvalho» associados. Uma grande conquista, st;m dúvida e um grande me

jhoramento .. Ao ato, compareceram Autoridades e convidados, após
o que foi cfer=cído um coquetel a todos os presentes.

Irmã Felicitas, para o novo

Grupo Escolar no Alto das Pal
meiras e Colonia Santo Antonie

para a Escola' Isolada de Cochos,
em Maj 01' Vieira.

Eis. Da integra, cópia dos dois

projetos: '/'

«Projeto de lei n.o /72

Dá denominação a Grupo Escolar.

Artigo 1.0 - Fica denomina
do Irmã Maria Felicitas o Gru

po Escolar no bairro do Alto
das, Palmeiras, no Municípto de

Canoínhss,

Artigo 2.° - Esta lei entra

.em vigor na data, de sue publi
cação, revogadas as dispostções
em contrario. '< '

Justificação
.

Irmã Maria Felicitas foi pes
soa muito benquista, altamente
conceituada e admirada por sua

abnegada, modesta e dioâmica,
apresentando resultados profí
cuos, na, maneira consciente,
desvelada, honesta e eficiente
com que
tarefa no

veio executando lo)

mister da educação.

Os frutos do seu trabalho
foram cercados' de feliz êxito,
digno de ser imitado, prep .. ran

do duas gerações, progetando-as
a altos balnústres po meio social,
econômico, r-eligioso e político.

Irmã Maria Felicitas foi uma
das mestras pioneiras do ensino

primário, médio do 1.0 e 2.°.
grau na Comunidade Cano i

nhense, com afeição e admiração
em que a tioha toda a popula
ção daquele Municipio.

, /

5u!)s, atividades neste mister

foram exercidas por mais de 40

anos num único estabelecimento
de ensino naquela Comunidade,
corrigindo tarefas' de verificação
de descentes, até 4 dias ante

riorés ao seu passamento.

Irmã Maria Felícitss, uma das
mais altas expressões do mo

derno ensino, que fez por me

recer essa justa homenagem.

Para todo este clima, contribuiu, decisivamente, a ação
patriotice e inestimável, do Governo Colombo Machado Salles,
através de seu atuante Secretário da Fazenda, Dr. Sérgio Uchôa

Rezende, na co�cessão indispensável dos recursos do FUNDESC.
,

Voltando aos números, sempre infalíveis, eis a arrecadação «Projete de lei n.O /72
referente ao mês de março, publicada pelo Diário Oficial do Estado: .

Dá denominação a Escola Isolada.
CANOINHAS 538.430,15;' Mafra 336.095,70;, Porto :lnião 203.831,10;
"I'rês Barras, também crescendo e subindo, 77.225,28; Itaiópolis Artigo 1.0 - Fica denomina-

70.409,60; Papanduva 56.9\53,00; 'Monte Castelo 30.990,43; Major da Escola Isolada Colonia Santo

Vieira 29.383,65 e Irineópolis 11.270,60. Antonío. a escola da localidade

:E evidente e tudo faz crer, diante de fatds concretos, que
de Cochos, distrito e município
de Major Vieira.

a nossa posição deverá melhorar' ainda, a partir do próximo ano.
_

Ressalte-se, igualmente, como sempre prevíamos, que os

reflexos positivos do inicio da construção da grande fábrica da

Rigesa, no vizinho Município de Três Barras, já estão chegando
até nós.

o

Rád io
de uma cidade.

. '�"

C
' '. L\
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Artigo 2.° - Esta lei entrará
-em vigor na data de suo publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

". Sala, das Sessões, em 03 _de
maio de 1972.

Deputado Therézlo de Carvalho

Justificação
Visto a denominação da loca

lidade de Cochos, distrito e

município de Major Vieira, onde
se localiza a Escola Isolada Es-

tadua) do mesmo nome, código
08.09.052, sendo conhecida e

denomináda, tradícíonaleaente, ,

por toda a população local, pelo
credo religioso (Capela Santo

Antonio) e aé�ita pelos órgãos
L

públíces oficiais, Cartório, Pre
feitura Municipal e Exatoria,
que a referida Escola, Isolada
de <Cochoss , passe' a denomi
nar-se ,«Escola Isolada de Colo
nia Santo Antonio».

Therézio novo endereço'tem
O Deputado Benedito Th. de Carnlho Netto, conforme

:lOS .comuníca, tem novo endereço em Florianópolis, Rua Paula
Ramos, n.? 350. Coqueiros. Contudo, suas' correspondências devem
ser endereçadas à Assembléia Legislativa, onde se encontrá todos
os dias, 8

partir,'
das 9 horas. Seu telefone, tam,

bém na Assembléia

\Lsgtslattva, é o seguinte: n.? 2.374, Ramal 146. .

, '

grande
-

cinquentenário da
festejos'
580

doTiveram os

Diretoria e associados da Sociedade Beneficente Operária,
comemorarem condignamente, o cinquentenário da tradicional
sociedade. Na ocasíão, abrindo Os fest�jos, foi inaugurada 8 nova

cancha de bolão, com 4 pistas, nas medidas oficiais, fato ocorrido
no feriado do dia 21, precedido de um coquetel, ali presentes autori
dades e convidados, tendo falado, na ocasião, o Prefeito sr, Alcides
'Schutnacher. Domingo, dia 30, foi realizado o baile aos bolonistas.

o torneio de bolão foi iniciado, no sábado, dia 29, fin

dando, domingo último, com mais fr€quencia, sábado e domingo
últimos. com a participação de delegações de São Bento do Sul,
Porto Uoião, Curitibanos, Santa Cecilia e Rio do Sul. Nossos

cumprimentos à Diretoria' e associados da S�O, mais precisamente
80 sr, José de Almeida Pereira Sobrinho: que tudo fez para
maior brilho dos aludidos festejos.

'Correio suas novas instalações �

.

Inaugura
A sgeacía dos Correios e Telégrafos de nossa cidade, após

sofrer uma série de melhoramentos, praticamente, foi uma nova

construção, teve a sua inauguração levada a deito domingo últi
mo, com solenidades realizadas pela manhã, àa 10 horas e à tarde.

Prestigiou o grande acontecimento o sr. Aloysio Hermelino Ribeiro,
Diretor Regional da' Empresa de Correios e Telégrafos em Santa
Catarina. Os serviços postais telegráficos, é de se ressaltar, estão
agora bem melhoree.latendendo plenamente seus usuários, com suas

'correspondencias e telegramas, todos, chegando em tempo hábil,
Nossos cumprimentos, 80S responsáveis e seu carpa de funcionários.

Sindicato ganha Ambulatório OdontológiCO

'NOTA
,

Na ocasião da inauguração das nOVEIs instalações da Agen-
cia Postal Telegráfica ocorrida dia 7 do corrente, presidida pelo
sr, Diretor Regional da Empresa Brasileira de Correies e Telé

grafos de Santa Catarina, Aloysio H. Ribeiro realizou-se impor
tante reunião de agentes dos seguintes municípios: São Francisco,
do Sul, Araquari, Barra Velha, Pírebeiraba, São Bento do Sul,
Poço Preto, Rio Negrinho, Mafra, Canoinhes, Três Barres, Pspan
duva, Major Vieira, Itaiópolis, Irineópolis, Porto União, Jaraguá
do Sul e Joinville.

SOCIAL
Unem-se hoje pelos sagrados laços matrimoniais, em

nossa cidade, os- jovens Glauco Antonio Seleme e Requel Olsan,
tradicionais famílias canoinhenses. Ao jovem par e familiares, os

nossos cumprimentos. Glauco e Raquel vão instalar residencia
em a.uri'iba, na Vila Kennedy, bairro do Portão.

!
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CORHEIO DO NORTE 13.05.1 972

Diariamente às 13 horas:
I

Cano�nhas 72. Sensacio,nal
\

Rád'o Canoinhas

tocó,lias em

todo e qualquer
que V. Sa. desejar.

Seja qual for o tipo de cultura

que você vai fazer.
, ...___

Seja qu for o tipo de -solo de
suas terra,
cansadas ... a

tem o

ácida ,arenosas,
oah S/A
certo.

consu71te/0 represe�!an MANAH

'/ desta reglao.
_ """_

Çása Agro PeCUaCli:rà
de Pedro Ferreira

r- \

,

, ,

Venha até aqui.'
Não. importa que suas mãqoas

enormes. Nesses ornbpos tarnbé são,
E nesses planos são. de curar

, alquer der.
Tudo. e que v. precisa faz é contar

'

pra gente onde e quanto. e� doendo,
Nós estudamos direitin ' e seu case,

apresentamos sugestõe e v. resolve,
Reselve o. carro, a r, e plane.
Nós ficamos cem ,eutra parte e

provldenelarnos fin lciamento, papelada, etc.
Então, fica res ,ide assim: v. pára

de chorar e traz uas máqoas até aqui;
Nós nos enc rregaremos de dividi-Ias

em quantos s risos Í/. quiser.

, ,

LLONM &
Rua Vidal Ramos, 1 1'95 CANOINHAS.SC

REVENDEDOR
AUTORIZADO

RI61STRO

Edita
Seba ião Grein Costa. Escrivão
de p� e Oficial do Re istro Cio
vil ,do\Municipio de M Jor Vieira.
Comar�a de Canoin s, Estado
de

'sa�a
Catarina

"

Faz s ,b,'er que pre e�dem casar:

ADALT IACHIT I e LEONI
PAULl'l.t;KI. Ele, natural deste

Estad.o. bascido n ste município,
no dia 19 de m o de 1946; Ia.
vrador, Ilo\teiro, miciliado e re

sidente'

ea�'
Pule r. neste 'muni

cípio; filh 'de ermino Iachitski
e de dona. Vit ria Kachimarek,
domiciliadom e sidentes" em Pu
lador. neste \nu icípio. Ela, natu
ral deste F�t o, nascida em

Pulador, nesfe município, DO dia
5 de março

c,

1948; doméefiee,
solteira, do iliada e residente
em Pulador, .

\ste Município; filha
de Vicente . 8�litzki, falecido e

de dona V &o\a Kuminek Pau
litzki. do icil da e residente
em Pulad r, n t� município.

Apres taram' os doeumerrtoa
exigidos pelo C. igo Civil" art.
180. Se guém tiv conhecimento
de ex' tir algum impedimento
[egal, a use-o para

•ns de direito.

1\1 or Vieira, 29 d�abril de I972�
{

nice Machado da Costa

Festeje \ a data grata de 'seu

ente querido.
'Diariamente às 14 horas:

Gentile,za s.
\

CANOINBAS,
força total em comunicação

"...-
.....

;
------------�,

O TRINKO JEFF
Voltamos. Depois de um tempinho sem o bate

papo, temos muita coisa pra contar. Lá vai.

* O Jeff ,esteve em S. Bento do Sul onde foram

realizados os Jogos Estudantis. Regionais, xe de

"primeira mão vocês saberão o que 'aconteceu.

Voleibol masculino ficaram vitoriosos os meninos

de Rio Negrinho, voleibol fenimino as lindas garo
tinhas de São Bento do Sul e basquete também

ficou para S. Bento. Canoinhas não trouxe troféu

nem medalha, mas ficou em primeiro lugar no que
se diz respeito ao coleguismo e espírito esportivo.
Todos voltaram satisfeitos, pois demonstraram o

que sabiam. E mais legal ainda foi 'a volta do

.'1Jeff. Sabe, o pessoal de lá não gosta de dar -carona.

E agora Canoinhas está sendo berço para as com

petições de atletismo. Parabéns Canoinhas.

* Domingo' passado foi a' festa de Santa' Cruz,
um pouco de movimento para Ca�oinhas.
* Pela felicidade geral de um cara e pela felici
dade única de todo pessoal, fechou a Taberna. O

'programa pros domingos? Sei lã.

* .' Baile caipira vg dia 27 vg promoção Grêmio
-

XV pt Jóia.
(

* O ministro da cultura da França inaugurou
quarta" feira o 25..

0 festival de Cannes. Cinemato

graficamente a mostra foi inaugurada com a sátira
de Claude Lelouch, L'aventure c'Est rAventure.

* Guido J. e Fredi estão passaIldo bem. Brasília
city, curtindo legal.

'I

*
,_
Nos States numa demonstração dE1 livros os

que mais se salientaram foram:

1 - The Winds of War (Wouk)
2 - The Word (Wallace).
3 - Tracy and Hepburn (Kanin)
4 The Exorcist (Blatty)
Fonte.'I'heNew York Times Book Riview.

* O aniversário do Xíxo
.
foi comemorado em

Curitiba na sua residencia na base de salgadinhos

I
e regado a Chivas. A patota estava lá em peso.
* Por enquanto é só, amizade. Divirtam-se bas
tante que. a vida é curta. Até a próxima. Tchau.

La _J

f
* Sintonize 1350 e sinta o -sabor da vida. Canoí-

.nhas, amizade, o som de uma cidade.

A NOSSA PATOT� ,TEM A MELHOR.

J\ádio Canoinhas' 1350

#

stria de Madeiras Zani

Comunicaç-o
S.Á.I

In
'

atría de !\.fadeiras Zaniolo S , Senador Felipe
Schmidt n.? .... Canoinhss fjSC), Cai. Postal' 13 - Fones 203
e 326) comuoic que, por motivo de xtravío, são consideradas
SEM EFEITO as ,eguiotes duplicat., de sua emissão: .

.

Dp SJP-4124 VaI; cr$ 3.049,83 enc. 22/06/72 c/Indo e Com.
de Embalagens Daoúb Ltda. S. Paulo 'fj3P),
Dp SJP-412e Valor cr$ .049 6 Venc. 22/07/72 c/Ind, e Com.
de Embalagens Danúbio Lt - S. Paulo eSp);
Dp SJP·4127 Valor cr$ 1. 0" VeDe. 25/05-/72 c/José Rodrí-
�ue8 Ricardo. & Santana da. - ,antos �SP�;
Dp SJP·4129 Valor cr

.

3.805.15 nc. 25/05/72 c/Decorações'
Moviar,te Ltda. - Sen. !l {SP);
Dp SJP-4132 Valor r$ 529,74 c/Aldo Dal
Biano - São Fidelis {RJ};

, --...._
Dp SJP·4133. Vai' cr$ 356,66 Venc. c/Made!reira
Rocha Ltda. - C mpos (RJ);
Dp SJP·4134 � lor cr$ 356,66 -Venc.
Rocha Ltda. - Campos (RJ).

Para s devidos fins, 'esclarece" que 'já for�
TRIPLICAT. correspondentes aos citados valores, em BU

às duplicat desaparecidas.
A sar d�s novos saques, todavia, oferece uma gratificao�o

8 quem tifiear o paradeiro dos documentos desaparecidos. """

anotnhas, 4 de maio de 1973.

ALTAVIR ZANIOLO - DIretor 2
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Noticias de
•

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Música Sertaneja?
Rádio Canoinhas .

As '06:00 horas da manhã e

às 17:30 horas da tarde.

'Estiagem causa transtorno a.o comércio
A prolongada estiagem que vem ocorrendo em nossa região, está

criando uma série de problemas, tanto à lavoura como ao comércio cída
díno, especialmente às casas comerciais no centro urbano, pois com suas
ruas ainda em terra batida" (não calçadas) com a passagem contínua de
veículos levanta nuvens de pó que penetra nas resldencias, inclusive nas

. casas comerciai", a falta de água potável é notada quase que em todas
. as resídencías da 'cídade. A Prefeitura está estudando a possibilidade de
minorar tal situação, contudo na medida de suas possibilidades financeiras
visto não ter verba específica para tal natureza em sua aplicação.

Na abertura do sesquicentenário
Papanduva presente

Fato que não podíamos deixar de registrar nesta coluna, sem
dúvida alguma, foi o enc-ontro cívico que marcou o inicio dos fêstejos
alusivos 110 sesquicentenário de nossa Independência. Autoridades Civis,
Militares e Eclesíáetícas estiveram presentes, ocasião em que falou o
Chefe da Nação a mais de 90 :nilhões de brasileiros. Um bem elaborado
.programa foi organizado pelo sr, Coordenador local de Educação e Exmo.
sr. Prefeito Municipal. Assim, Papanríuva entrelaçou suas mãos a todos

" nossos irmãos da Pátria amada rendendo seu mais justo culto à Bandeira
e do Patrono Cívico numa eloquente prova de orgulho nacional.

Pelé meu convidado exclusivo
, Aqui transcrevo o tópico de uma nota dada na coluna de Dino

Almeida, especialmente para os Iãs do RE[ PELE, que virá a Curitiba
brevemente como convidado especial daquele colunista social. Eis a nota:
«Pelé meu convidado exclusivo. Minha circulada paulista rendendo termos
promocionais, conversei com o sr. Edson Arantes do Nascimento, indus
trial, bancário, homem de negócios, artista de cinema, eomposítor, e que
tem como atividade p'rincipal ser Pelé, o maior craque da história do
futebol. Pois o sr. Pelé (ou Mr. Pelé, como dizem os europeus) acertou
que dentro de quarenta e cinco dias visitará Curitiba como convidado
exclusivo da coluna. Pela primeira vez ele que já veio com o Santos e
como Diretor do Banco de e�mpina Grande, far� uma visita social a

Curitiba, trazendo também Rose, a sra. Arantes do Nascimento. Ainda não
sei como será o cerimonial da visita, pois será a primeira vez que serei
anfitrião de um Rei. Mas posso dízer antecipadamente: vou contar com o

apoio de todo o povo paranaense te catarinense, pois tenho certeza que
,todos receberão Pelé de- braços abertos».

'

Atenção portadores de armas
Aqui um lembrete às pessoas que (possuem arma de l'ogo para

irem às Delegacias de Polícia de suas jurisdições' para regularizar a sua.

situação. De acordo com o Decreto 25.lJL72 todo o possuidor de arma de
fogo, quer para porte ou residencial, caça, etc., pois a data terminará no
dia 30 de junho. Assim sendo, deverão 08 interessados comparecer na

Delegacia munidos dos seguintes documentos: 1) Requerimento dirigido ao
, diretor da Divisão Central de Informações que contenha todos os .dados
qualificativos do requerente e os característicos da arma; 2) Fotocópla da
Oarteíra de ldentídade;

_ 3) Fotocópia do Título de Eleitor; 4) Fotocópia
comprovar estar em dia com o serviço militar; 5) Apresentação, do regis-

'""" tro anterior da arma para conferir; 6) Folha corrida do Cartól'!,d'l"do Crime.
O registro' será definitivo, não precisa revalidar anualmente, não terá des
pesa alguma por parte do requerente. Para melhores informações os
interessados poderão dirigir-se a Delegacia local que serão atendidos na

pessoa do sr, 2.0 Sargento Ilson Vicente de Lima, titular da mencionada
Delegacia de Polícia. .

Colono agora tem garantia
O Presidente Médici regulamentou através de decreto, as normas

do Estatuto da Terra sobre os direitos de os agricultores permanecerem
nas terras que cultivam, que não poderão' ser deslocados de suas moradias

,

ou da posse de terras por eles cultivadas, sem audiencia prévia do Minis
tério da Agricultura. De acordo com o ato presidencial, a norma só será
aplicada nos casos daqueles que participarem da execução dos planos de
desenvolvimento agropecuários 'financiodos por íneentívos Iiseais e em
áreas pioneiras financiados por estabelecimentos' oficiais de créuíto. Jus
tificando a medida o ministro Cirne Lima, da Agricultura, ressaltou «a

concentração de esforços governamentais na� áreas dos programas de
interesse daqueles desbravadores, autênticos pioneiros, que expontsnea
mente ocuparam a região. /'

.

(Gazeta do Povo)'

Dr. Oino Almeida
cidadão benemérito de Matinhos
Por unanimidade, a Câmara, Municipal de Matinhos - Caiobá,

aprovou a concessão do título de «Cidadão Benemérito de Matinhos» para
o -colunísta Díno Almeida, pelos seus relevantes serviços prestados ao

município através de dívulgações realizadas por mais de 8 anos, através
da Gazeta do Povo. O Prel'eito Eros Lepca deverá marcar para o corrente
mês a data. da entrega do diploma ao- novo Beneinérito de Matlnhes. Mais
um papanduvense se destacando em outras plegaa de nosso Brasil>"

Passarela da Sociedade'
Dia 20 de abril p.p. aniversariou o JOEL ALBERTO, filho do dis

tinto casal Alois (Teresa) Werka. O garoto promoveu um dia cheio pela
sua passagem de niver.
*' Dia 22 p.p: nossa agenda. social registrava o natalício da. elegante srta.
MIRIAM. prendada filha do c�sal sr. Arno (senhora) Reckziegel. Os cum-

primentos pontificaram em alto estilo.
' ,

*'- Dia 23 foi di� de alegria para o casal Antenor (Teresinha). Zanela, é
que o. MARCELO (filho) completava mais um feliz aniversário. Marcelo
estava radiante na recepção aos coleguinhas.
1; Dia 23, dia muito Importaníe para: a família Schadeck, é que dona
MARIA SCHADEGK completava mais um ano de sua feliz e prestativa
existencia. Os cumprimentos estíveram em pauta para a generosa senhora

De ardeno aconchego de sua família.
* Dia 26 quem trocou de idade nova foi o garotinhO JOCB ALBERTO,' l.\4unicipal,
filho dileto do estimado casal Alois (Teresa) Werka, motivo de júbilo para que durante () mês' e maio,
seus progenitores e muita alegria para o Joce. '.'. v

os contribui tes deverão
* Dia 30 foi a vez do JONAS JOSÉ, também filho do distinto casaI. Alois "I

(Teresa) Werka, pois o Jonas completava seus 11 anos de vida, aluno recolher na raria Mu.
estudioso e muito estimado pela petizada. Grande Joi o movimento no dia nicifljil, O Imp Predial e
de. seu niver. 1 b T* Dia 03 do corrente festejou niver o sr. ANTONIO DA CUNHÁ"RAMOS, Territória, ur O e a axa

senhor que desfruta de grandes amizades, foi naquele dia alvo de �/serviços ur�n s, referente
felicitações dos amigos. a- primeira 'est ão, exer-
* Dia 07 aniversariouà garotinha MARIA REGINA, fijha do casal sr. José .

(Belinda) Antonio Correia. Muito feliz estava a Maria Regina naquele dia. cício de r, 2.
* Dia 11 festejou niver a senhor,a viúva AUGUSTA EMlLIA ALMEIDA. OS co ribuintes ain-
Muitos foram os cumprimentos recebidos naquele dia pela importante
data de seu calendário. _ eceberam os seus
* Dia a festejou idade nova o'inteligente garoto RICARDO ANTONfAZZE, talões, deverão pr curá-los
recebendo de seus amiguinhos os mais justos e merecidos cumprimentos. artiç,ão de Fisc lização.,* Dia 1�, amanhã, será a passagem de niver da sra. IONE AN'.�'ON[AZZ�,
pelos seus dotes de bondade e. humildade, receb�rá naque�e dia os malS inhas, 4de maio' e 1972.
justos cumprimentos por parte de sua vasta relaçao de amizade.
* Na mesma data, festejará idade nova o Inteligente garoto JAIME, filho CI' mentino E. Piec arcka
do casal sr. José lBelinda) A.Correia, dia-cheio de alegria para o Jaime. I eh f d T

.

A coluna se associa às comemorações almejando a todos muitas felicidades. I' e e a esour na

/ fi
t

.

,

Juízo de Direito da
Comarca d e Canoinhas,

Tribunal do Juri

Edital de
\

Notificação "

dos Jurados
Sorteados

o Doutor José Geeeldo; Bat'iata,
Juiz de Direito da Comarca de
Cenoiohas, E�tado dI!! Ssnta Ca
tarina, D8 forma da Lei; �t.c."
FAZ SABER a tod0l!. quantos

o presente virem, ou dele conhe
cimento tiverem. que designou o

dia vi-ºte e quatro de maio pró
ximo (24.05.72), às 11 horas. para
fi instalação da 2a. Sessão Ordi
nária do Tribunal do Juri desta
Comeres, no corrente ano. Pro
cedendo ao sorteio dos vinte e

um (2 I) Jurados' que deverão
servir Da referida Sessão, foram
sorteados os seguintes cidadãos:
1) Ad Abdala José; 2) Mario
Artur Ferraresi; 3) Adilson Z ..niolo;
4) Antenio Scopel; 5), Ademar de
Carvalho; 6) A!inor Vieira Côrte;
7) Carlos Benkendorff Junior; 8)
De(by Carlos Hulmann; 9) Felis
Kalemp8; 10) Geraldo B. São
Clemente (Dr); 11) Harry Schrei
bel.'; 12}' João Zattar;1 13) Marcos
Sueseubach: 1-1) Mario José Soares
de Carvalhoj , 15) Niceto Fuck; 16)
Olavo Cyrilo Pereira (Dr); 17)
Orlando Müller: 18) Orlando Pi
res de Souza; 19) Silvino Voigr;
20) Ubaldo Padilha da Silva; 21)
Waldir Amaral. A todos 08 qUBi8..

a cada Um .de per ai, convida
para comparecimento no dia, hora
e local supre designados, sob 8S

penas da lei. Faz saber, outrossim,
que na referida Sessão serão jul
gados os prccessos que SI!! prepa
rarem em tempo. Para conheci
menta de todos, mandou passar o

presentej edita! que será afixado
no local dó costume e publicado
ua imprensa local, Dado e passado
nesta cidade de Cauoinhes, ao.

24 dias do mês de abril de 1972.
Eu, Zeoo Benedito Ribeiro da
Silva, Escl'ivão que o dafilogrefei
e subscrevi,

.

José GerallÍo Batista
Juiz de Direito

Confere com o crigine] ifixado
no local do costume.
Data supra.

O Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Pre eitura Municipal
Canoinbas
ITA

N. lÍ75Ano XXV Canoinb88 fSCJ. 13 de mala de 1972

Solucione comprando

Que
sempre

'>
/
7"

PELOS LARE§
I! mDco....(2§ �

Aniversariantes da, Semana
ANIVERSARIAM·SE Carlos Rogério filho do sr.

Vitor Metzgtr.
oi: 17: a senhora dona

Leopoldina esposa do senhor
Rodolfo Froehner; o senhor
Dr. Haroldo Schmidt, resi
dente em São Paulo; a srta.
Irma Zierhut; o jovem Hugo
Fioraoanti Collodel; o menino
Gilberto filho do sr. Germane
Baverstortt.

HOJE: os jovens: Lauro
Beirinchuk e [aime lmiano»
vski; os meninos: Luiz Carlos
filho do sr. Afonso Rohrbacher
e Cornélia Roberto filho do
sr, Maximilhano Watzko.

Dia 18: os senhores: Pedro
M81hy Selemé, Célio Kohle,
e Admar Wendt; a senhorita
Mir�am Koehler: a menina
Siloana 'filha do sr. Silvio
de Siqueira..\

Dia 19: a senhora dona
Elza esposa do sr. Altdvir.
Zaniolo, residente em Curitiba;
o senhor Eroino Tremi; os

jovens: Vitório Novack, Siivio
Knop e Silvestre K..osouski.
Nossos melhores cumpri..

mentes aos anioersariantes.

AMANHÃ: a senhora dons
Tereza esposa do sr, Eroino
Tremei; os senhores: Nelson
Ferreira das Chagas e !osé
Turcheski; a senhorita Irene
Tokarski; o jovem lrineu
Anacleto Tokarski; o menino'
Luiz Cezar filho do senhor
Narciso Bartnick.

Dia 15:. o' senhor Airton
Iosé Leski; a senhorita Sue
lena' Elias.

Dia 16: a senhora dona
M'aria Zilta esposa do senhor
Osmar Wendt; o jovem Paulo,
Miretzki; as senhoritas: Regina'
Dorotheia Polomeni e Adalvia
Ma�ia Ferreiru; o menino

Comunicação

n.O

ficando ames

por ter emcamínhado sido requerido }a segunda
via do mesmo.

:�Em Canoinhas um

Rep�e M.1\...Ní\ H _

A Casa Agr,o ,- �,de PEDRO

FERREIRA, comg!lie ter sido ada repre
sentante �� região dos produtos ,a�.
Ag'px4ubos e Inseticidas Ma nah, direta-
mente da fábrica a preços de fábrica.

Rua Paula Pereira, 787

.{ A M Ú S I ç ,.<\!

'\ Sucesso Nota 1350
Diariamente às 15:00 h: I

Canolnha's

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Inovação e Comunicação
Por: Alfredo de Oliveira GDfllindo

Gêneros alimentícios baixarão 5 por
IPIcento com a isenção do

Os reflexos da medida do Governo Federal - íseúcão
do imposto sobre Produtos! Industrializados, 'IPI, que
incidia nos gêneros alimentícios -,. começam a apa
recer, prevendo-se que a medida provoque uma baixa
média' em torno de 5% daqueles produtos -:- porque
o fato de a alíquota zero do IPI provocará uma
redução no cálculo do ICM, -já que este imposto é
calculado tendo em vista o preço da mercadoria
mais o valor do IPI.

. Se o IPI deixar de existir conforme as bases do
Decretá-Lei n.? 1199, é lógico que o preço final com
o ICM será pouco menor do que antes e esta van

tagem virá em benefício do consumidor, contribuindo
ao mesmo tempo para diminuir a infração.

O artigo 2.° do mesmo Decreto-Lei trata da

anulação do crédito do imposto pelo sistema de es

torno na escrita fiscal, relativo a matérias primas,
produtos interdiários e màterial de embalagem,
adquiridos por estabelecimentos .índustriaís e que
tenham sido empregados na industrialização de pro
dutos classificados em posição, suposição ou item

com alíquota zero do IPI.
.

Erva mata - riqueza nativa do Município
Quadro Demonstrativo fornecido pela . Cooperativa

de Produtores de Mate "Canoinhas" l';tda.:
SAFRA DE 1971 ENTRADA SAlDA ESTOQUE
Sede 1.498043 kg 1.282.637 kg 215.406 kg
Major Vieira 460.283 » 456.788 lO 3.9145 »

Paula Pereira 198.945 » 39.925 li> 159.020 li>

São João 97:710 » 97.710 »

Irineópolis \
276397 li> ·233.896 » 42.501 »

S o mas 2.531378 kg 2.110.956 kg 420.422 kg

(

Aposentadoria da Tempo
...

Prestado. à Iniciativa

de Servíço
Privada

o Proj=tc de Lei que o Deputado AroIdo Carvalho

apresentou ern 1967, afim de possibilitar 80 funcionário pú
blico, 8 contag-m de tempo 'para ef"ito de sposeatadorta de

tempo de serviço prestano à iniciativa privada e que na

época foi vetado pelo Presidente Costa e Silva, agora volta

a ,ser discutido através de um Grupo de Trabalho constituido

pelo Ministro Julio Barata. O Grupo [á concluiu seus estu
dos e com urna exposição de motivos, irá O Presidente Mé

dici, propondo 8 sua apresentação do Projeto' de Lei 80

Congresso Nacional. O Deputado Aroldo Carvalho, segundo
estamos informados, será o relator. O Presidente Médici
conhecendo agora os pontos de vistas do Projeto, mostra-se
mais receptivo à inicietivs do Deputado aroldo, sobretudo

quando o funcionário público para se aposentar, precisa ter

:i5 anos de serviços.

O Projeto será discutido e provavelmente aprovado,
no segundo semestre do corrente exercício. ( n

EXTRA VIO(J-SE
Antonio de Assis Fernand-es, declara para os de

vidos fins, que foi, extraviada a sua Carteira de Motorista
n." 2.110. A mesma fica declarada sem efeito por haver

requerido a segunda via,

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mail côrel)
. (

Serviço rápido e perfeito

Ímpressore Ouro Verde Ltda.

..

13.05.1972

diariamente às 21 :00 horas.

STUDIO LIVRE

Na Canoinhas

.

Publicação Oficial da

Pre eitura M .

de Canoinh

Aloid " Schumacher,
Mun;cipal e Canoinhss, no uso

de suas atr fuiçõas, resol e:

Nome�r Comiss o

Em decorl!ência ao " Ficio n.
o

CM-36/73, d\ Poder- egísJati'Vl)
deste MUllicípi,. nomeá seguinte
COll"i�!lí\Q, com' osta do senhoress
Lothnrio Ko. lbeck. Antonio
Souza Costa e O ar Sob
bagh, com a fio Iids d de _ avaliar
o alambrado d EiJ' ádio Alinor
Vi�ira Côrte, sit n Campo da

Agua Verde.
.

Cenoiehes, 9 d

Ass. Alcides Se
Prefeito nicipal

AsS: Antonio S , za Costa

p;;Tf .�� .

de 10. de m llo de 1972
Alcides Sch mac er, Prefeito

Muoicipal de C noio s, no uso

de suas atribui' ões, r olve:

Concede Lia ca .

De acordo om o ar . 125 .. da
Lei n,? 413, e 24-3- .

à Marlene. Dominia' I Profs.

Municipal, or 10 dias. a contar

desta data· e para s stituí-Ia,
designe-se profs, Sue i StTeU.

CaDoin ap,' 10 de maio de 1972.

Ass. AI ides Schum cher

R

Maria Uba de Andrade, Escrevente
refeito Munici ai Juramentsda do Cartório. do He-

Esta P daria foi public a e ee- gisfeo Givil do Município de Três
gistrad na Diretoria de dmiais- Barres, Comarca de Canoinha
tração D8 data supra, -

Estado de Santa Catarina
A9i1, Antonio- Souza Costa.

D«, Adro.

e f'J-

Faz saber que pretende casere

João Maria Zaions ourdes Apresenta m os documentos

exigidos pelo digo Civil art. 180.
Se alguém tive onhecimento de
existir algum i�";' imento legal,
acuse-o para fins d ireitc,

Ferreira. Ele, nst ai deste Es-

a.
tado.Dascido em uno de. Mafra,
DO dia 25 de embro de 1951;

teiro, domiciliado fi

este Município; filho
Zaions e de da. Vitelina

Zaio , domiciliados e residentes
neste Município. Ela, natural

. deste Estado, nascida neste Ma-

o me bor adubo,
MANA tem.

O�melbo
MANAU I

Maria Uba de And de
Escrevente Jursmen t,aâ

Para avisos e anúncios:

Utilidade Pública .

f
Díaríemente às 12:10.

Rádio é Cllnoinbas 3

Para seus impressos

PROCURE

Impressora Ouro Verde

A casa dos bons serviços

,
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CORREIO DO NORTE

'Lei de· 26/04/72
Contrato

Alci'lIel Schuma er, Prefeito Municipal, de Cenoi
nhas, Estado de Sant aatarina, faz seber que a €â
mara Municipal decreto !! eu sanciono 8 seguinte

do Poder Executivo 81,1-.
torizado a contratar até viot (20) penoal para preen
cherem 81 declaraçõee do INC ,IOBtituto Nacional
de Colonização e Reforma Agr ia, aoe agricultores,
poeeuidores de imôveia rurais, com a Área total inferior
� vinte (20) alqueire. e que sejam clueivamente agri.
cultores, pagando, cede contratado. soma de duzentos
cruzeiroe (200,00) mensais, pelo tem o que ee fize�
necessârio. \ j

Art. 2. - Fico, igualmente, aut izado o Chefe
do Poder Esecutivo, li eb.fie o

competeot6'�ré.dit.O
espe

eis], na importância neceseârie, afim de ,zer face à. '

(telpe.all constautea delta Lei, até a im �. rtância de
cr$ 6,000,00."

.

Art.· 3. - A presente Lei entrará em igor na

data de lua publicação, revogadora lU dieposi
-

e. em

contrário.

Cancinhas, 26 de abril de 1972.

An. Alcides Schumacher - Prefeito

Foi regiatrada e publicada a preeente Lei, na Diret
de Adm .• na de ta supra.

An. Antonio Souza Costa - Dir. Adm.

Lei N. l008, de 26/04/72
Abre Crédito Supleme�ta'1 na importância de

0,.$ 36.2QO,00
Alcides Schumacher, Prefeito Municipal de Canoi

nhas, Estado de Santa Catariue, faz aaber que a.

Câmera Municipal decreta e' eu eauciono 8 seguinte
L E I:

Art. L - Fica o Chefe do Poder Executivo au

torizado a abrir crédito. suptemeuteres, por conte de

superavit financeiro de exercício anterior, na importân
cia de cr$ 36.200,00 (trinta e feia mil e duzentoil cru

seíros), conforme, e que estabelece o artigo 43 da Lei
D.O 4.320/64, ai seguintes dotações do orçamente vigente:

Gabinete do Prefeito
. J

Despesas Correntes
Despesa de Custeio - Encargos
Encargos Diversos

\ 1409/043 - Divulgação de Atou Oficiais

Material de Consumo
1206/033 - Artigori 'de Expediente

6,600,00

. Departamento da Fazenda
Despesas Correntes
Transterencias Correntes

2503/095 - 00'tr08 Encargo. Previdenciários

Despesa de Capital
Investimentos
Material Permanente

340,2/100 - Livros e publicaçõee

Departamento de Obra e Vi

Deapesa de Custeie
1437/248 - Seguro I

Departamento de Serviça
Despeaa de Capital
Investimsntos
Equipamentoa e Inltalaçõell
3320/286 - OutrQI Equipam,

200,00

3.000,00

2000,00
36.200,00

Art. 2. - Revoga .e ai di.poliçõea em contrário,
entráDdo 'elta Lei em gor na data de lua pubiicação.

Canoinhal, 26, e abril de 1972.

Ali. Alcides S Municipal

Foi regiltrada e ublicada a pre.ente .Lei, Da Diretoria,
de Adm., Da ta .upra. \

'\

Ali. A �onio Souza Costa - Dir. A.dm.

de 26[04)72
lementa Dotações Orçamentátias na

importânciq, de Cr$ 12.170,00
lcidel Schumacher, Prefeito Municipal de Canoi

Dhaf E.tado de Santa €atarina, faz laber que a

Câ
.

ara Municipal decretoo, e eu .anciono a leguinte

Publicaç�o
fi ti

unlel
Oficial da

i d
L E I:

Art. I. - Fica o Chefe do Poder Executivo 8U.
torizado a abrir por eouta do saldo oriundo do exercício

. anteeior, crédito na importância de cr$ 12.170,00 (dese
mil cento e Detenta cruzeiros), destinado fll suplementar
ill seguintee dcteções do orçamento vigente:

a) '" Gabinete do Prefeito
1318;041 • Serviçol Judiciários

b) - Diretoria da Fazenda
1129/106 - Fiscal doa Tributos Municipais 7.670,00

c) - (Departamento de Obras e Viação
14'37/248 • Seguros 3.000.00

,

d) -' Departamento de Serviço! Urbano. 1.000.00

T O T A L 12.170,00

500,00

Art. _2. - Esta Lei entrará em vigor D8 data de
11,10 'publicação, revogadas aD dispoeições em contrário.

Cenoinhea, 26 de abril de 1972. \

An. Alcides Schumacher - Prefeito Municip
Foi publicada e registrada ii presente Lei na Dir
de Adm., na data supre.

.

Ali. Antonio Souza Costa -

Lei
Abre Crédito Suplementar

na soma de
Alcidell Schumacher, Preíei o Municipal de Cauoi

nhaa, Estado de Santa arina, faz saber que a

Câmara Municipal decretou, 'eu sanciono a seguinte

200,00

200,00

Pessoet
1125-072 - Trab lho técnico ou científico
1101-104 • Adici' ai
1130.107 • Outra., retribuiçõe. e gratific,sçõel1

-

Encargo. Div mal

1435-086 - Heposiçõ e Hestituiçõee
.

Salário Família
2305·092 • Salário F··

Material Perman . te

2409.100 • Livro. e pu iceções têonicas

d) • Depattamen de Obras e

Material de Consum
1235-209. Peça. e aCe8lQfI, II
1235-242 - Peça. e aceseôti

Eucargos Diverso.
1414-217 • Encargoe traneitôr • 5500,00

T O T A L \ _ 66.000,00

Art. 2. - E.ta Lei

entrar��em
vigor Da data de

sue public�ção, revogada•.
ai di,

.. miçõe�
em

�

contrário.

Canciuhes, 26 de abril de 19· .

Ali. AlCides Schumacher.- P
,

feito Municipal

Foi regiltrada e publicada fl preleote na Diretoria
de Adm., Da data .upta.

-( Ali. Antonio Souza Costa

300,00
3.460,00
3.780,00

3.200,00

1.300,00

63C,00

Viação

30000,00
15.000,00

Adm.

Decreto N. 378, de 05:
.Retifica Decretos e Portafia

Alcide. Schumacher, Prefeito Municipal e Canoi·

nhal, Estado de Santa Galadna, DO 010 de 11,1811 at 'buiçõ81

DECRETA:

Art. 1. - F:ica retificado o Decreto D.o 371\ de

18/01/72, que d�clarou de utilidade pública ,�mfl fr.Eta
de terrall, pertencente. ao Ir. Alfredo Carlol- Sorg, afim
de esclarecer que fl área exata é 'de 903,10. m2 li não

1.806,20 w2, como ficou constando no referidQ Decreto;
fica Iletificado também, o Decreto n.O 372. de 19/01/72,
que declarou de· utilidade pública uma área de terra.

13·05.1972

pertencente 80 n. Eugênio M. Müller, pa
que a área é de aproximadamente 1.

.

m2, e não
926,oom2, como ficou conatando do r rido Decreto.

Art. 2. - A Portaria de 2/72, lavra:le àll fi •.
189 v, que nomeou a é:omiu- composta dOI senhoree
Odilon Pazda, Osni J. Viei e Antonio Souza Couta,
para avaliar OI imóvei pertencente. aOI IIU, Alfredo
CarloR Sorg e Eugênio: ijl!er, paliará a obedecer ai
área li retificadaa nes

.

Decreto.

Art. 3. - te Decreto entrará em vigoll na data
de IIUB puhlic ao. revogada. 8.11 diapoeiçõelil eID_ contrário.

Cano' tas, 05 de maio de 1972.

An. AI. iies Schumecher An. Antonio Souza Costa
efeito Municipal Dir, Adm.

Portaria de 05-05-72
Alcides Schumacher, Prefeito Municipal de CeDoi.

nhae, no uso de DU8a atribuiçõee, resolve:

Conceder Licença
De acordo com o art. 125 da Lei n, 413, de 24.03·58.

à Juraci dos Anjos Almeida, profeesore mu

nicipal., pOI:' maia 90 diae, a contas de 2.5-72.

GBnoiohal, 5 de maio' de 1972.

AG!!. Alcides' Schumacher - Prefeito Municipal
Este Portaria foi registreda e publicada na Diretoria
de Adm. na data supra.

Au. Antonio Souza Costa - Dir, Adro.

Viúva, filho, filhas, nora, genros, netos

e demais familiares de -,

Ot10 Friedrich
convidam seus parentes e amigos pára
assistirem a Missa de 30.0 dia, que man

dam celebrar dia 19 do corrente, às 19

horas, na Igreja Matriz.

Antecipam agradecimentos por mais esse

ato de fé e solidariedade.

Receita fe�eral:
Inventivo fiscal será ajustado

A Assêssoria de Relações Públicas da 'Delegacia
da Receita Federal, de joinville esclaeecg, às Pessoas
Fisicee que apresentaram declaração entes da recente

alteração do «incentivo fiscal> do Decreto-Lei 157, pelo
Decreto-Lei n." 1214, de 26 de abril findo, não havei'
motivo de preocupação, porquanto o processamento ele
tr::Snico da declaração ajustará a dedução ao valor a

I I
que tem direito o declarante. '

I!. \

Valor do dólar fiscal em maio
A Superintendência Regional da RF em Curi

tiba informa que foi fixado em cr$ 5,845 (cinco cruzei·
ros, oitenta e quatro centavos e cinco décimos� o valor
do dólar fiscal a vigorar durante o mês de maio em curso.

O dólar fiscal, como se sabe, representa .a taxa
de conversão, em moeda Daciooal, do valor das merCa·

darias importadas, para efeito de cálculo do Imposto
de Importação.

.

lletif.ica�ão da d8�lal'6ção .

I
Esclarece 8 DRF de Joinville que se o declarante Iverificar ter apresentádo declaração coro errOR ou omis- ",

sões. poderá a qualquer tempo e . antes ile receberí a '1�notificação de lançamento. requerer a cprreção. ,

Iiiii
'.'
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Atividades da Câmara Municip�1
, ,

·Compareclmentos '

r
Na ses ão ordinária da' Câmara Municipal de Canoi}'lhas,
realízadã dia 14 de abril do corrente ano, compare,éeram
os seguin s Vereadores: srs. João Seleme, Adhemar
'Schumache , Beno Frídólín Fuck, Francisco BuJno, de

. Siqueíra, Pau Eduardo Rocha Faria, Henrique IVfzesinski '

e Guilherme ust.
I

. ,(: .

/
o comparecimentos /

arecer à reunião supra, os ,Ivereadores
ul, Edmundo Bittencourt, !Pedro dos

.N redo Franco. /
,/

Pareceres das Comiss s de Legislação e' JJ'stiça, Finanças
e Orçamento, sobre os seguintes projejos de lei: que
autoriza contrato; que autoriza a, abertura de crédito
especial na importância e cr$ 5.450,00;/que autoriza a

abestura de crédito sup mentar na importância de cr$
36.200,00. que suplementa dotações orç�mentárias na so

ma de cr$ 12.170,00; que �toriza alJertura de crédito
suplementar na importância de cr$ 6�",OOO,00. Indicação
n.? 13/72, do Vereador' Beno' Fridolin' Fuck, solicitando
revestimento da estrada Pacien\'a dos {Neves-Encruzilhada,
e construção de um "mata-bê rros'��" sendo deferido, a

.. I

Indicação na forma regimental, 1 '

Ordem dO"q\a ,

Entrou em 3a'. e última discussão ê votação. o projeto de
Lei de autoria do Vereador Paul' Eduardo Rocha Faria,.

,r '

que declara de utilidade. Públicat'f , Fundaçã,o Universitá
ria do Planalto Norte Cataríner se, endo aprovado o pro
jeto com o parecer da Comissã,;- de egislação e Justiça.
Entrou em 2a. e última discus/ão e tação o projeto de
lei que autoriza doação à Fugdação iversitária do Pla-
nalto Norte Catarínense, seg&o aprov do o projeto com
os pareceres das Comissõls de Leg lação e Justiça,
Finanças e Orçamento.' I.
Entrou em 2a. e última di,iScussão e vota ão o projeto de
lei que prolonga prazo; sepdo aprovado o rojeto com os ,

pareceres das Comissões iI�e Legislação' e Ju tiça, Finanças
e Orçamento. Entrou em -La. discussão e v tação, artigo
por artigo, o projeto de� lei, que abre cré to especial
par? aquísição

.

de uma, área de' ter:as� sendo p�ova�o o

projeto com os parece; s das Comissões de L islação e

Justiça, Finanças e Qlçamento. Entrou em la. íscussão
e votação, artigo H<?r i.àrtigo, o projeto de lei que utoriza
convênio com a 1r:rrlpresá Brasileira de Correios Telé-
grafos, sendo aprovf}o o projeto com 'os parecer das
Comissões de LegiiJação e Justiça, Finanças e Orça

ExJhcações Pessoais
O Vereador Pau'o Eduardo Rocha Faria, disse d

participação em ' ma reunião de grande importância,
os colonos de .' ssa região, reunião essa da Socie de
Cultural Agríco', a e Recreativa 25 de Julho, em que foi
eleita a prim�; a Diretoria daquela Sociedade, dizendo as

finalidades d
.

mesma I;!, congratulando-se com os eleitos
e dando co 'ecimento ao Plenário dos nomes dos mes

mos, e do irrne propósito de tedos trabalharem em prol. {

da classe.
.

Deixaram de co

srs. Alfredo Ivo
Santos Corrêa e

anoinhas, 10 de maio de 1972.

Altamiro .Rlcardo da Silva
Diretor -do Expediente da Câmara

Notas Esp erses-,

Esteve segunda feira em vi
sita 80 novo distrito industrial,
no bairro do Campo da Agua
Verde, o sr, Milles Luiz Zaníolo.

x x x

A firma Abrão Mussi acaba
de adquirir a fazenda Sguarío,
na regtão do Tamanduá.

x x x

Para 08 jovens de hoje, in
formamos no 150,0 anos de
nossa Independência, que o

pinheiro localizado bem. no cen

tro da Praça Lauro Müller; foi
plantado no centenárío de nossa

emancipação política, exstamen
te no dia 7 de setembro de
1922, por destacados lideres e

..

autoridades da época.
x x x

A jovem e bonita Maria de
Fátima Klempus, é a nova Miss
Cr.noinhas, que vai nos repre
sentar no próximo concurso. de
beleza a realizar-se em Blume
neu em junho próximo.

.

x x x

O nosso amigo Antonio Bertão
foi o felizardo no Fuck sorteado
domíngo último nos festejos da
Festa de Santa Cruz.

x x x

Os festejos do cínquentenárto
da Sociedade Beneficente Ope
rária alcançaram o 8E'U ponto
alto sábado e domingo, com a

partictpeção de várias deiega
ções visitantes, destacando-se
Porto União, São Bento, Curiti
banos, Santa Cecilia e Rio do Sul.

x x x

A nossa cidade está sendo
palco de Jogos Estudantis, na

modalidade de atletismo, hospe
dando várias delegeções as re

gião norte catarinense.

x x x

O Deputado Therézio Netto
esteve d_a pr imetro de meio no

Município de Itarópolrs, partici
pando de solenídades de inau

guração de uma grande índústrta.
x x x

O Prefeito sr. Alcides Schu
macher, preparando agenda
afim de seguir a Florianópolis,
na próxima semana, com o fim

n

Novela é com 8 Canoinhas

Às 09:00 horas:

O Destino de Elisa
CANOINHAS,

muito mais rádio

m�.Bmm�.�m.m�m�����H•••m�.�

J rdo
Nova fase

Está pr,a

daVeja os

ta a Cr$
ssoalli � Cr$

assa Adria a r$
c,ondensado a: Cr,

C'era
',275,

2,70
1�10
190,

Padroeira do Municipio, enfren
tando, ante grande público, o

São Bernardo, DO Estádio Wie
.gsndo Olsen, vencendo, com

categoria, pelo marcador de 3
a 1, resultado considerado até
.

t
I

JUs o.

X x x

especifico de acelerar os servi

ços de abastecimento de água
da cidade, agora junto 8 CASAN,
Companhia Catarinense de Agua
e Saneamento, que se propõe 9

ftnancíar o grande errpreendí-
menta.

x x x

Amanhã, dia dedica do àa

mães, a nossa hcmenagem, a
. todas BS mamãezinhas csnoí

nhenses, de todas es classes.

Pelo campeonato da LEC,
domingo último, no

7
Municipal,

o Santa Cruz venceu ao Riges!l
por 2 a 1, como favorito e o

São Bernardo, em seus domínios,
arrazcu com o Palmeiras, pelo

O Iguaçú veio até nós como �xtrav8g8nte escore de 9 8 1.
estava programado, não dia pri- Hojs, Botafogo e Sossego, em

melro, mas no feriado municipal prosseguimento. Vamos todos

do dia 3, Dia de Santa Cruz, cooperar. /

,---·--------------------�rl'
Vela Cruz /

(O L A N ç A O O R O E sue E S s ""Is)
r

x x x

Cine

APRESENTA
\

HOJE. a8 hora. -� cenauea' 14 ena.

Formidável pro�r8ma duplo:
Anthonoy - effen no euper fae-west italiano colorido

o
'í 1

2.°) Richard Har�n em
.

I

DU�;�.D"-�D��h.;�?�c�:N? ..?f.r::!. LEI

DOMINGO. (UI 13J� h • em mlltinê

t-
, en�ura livre

. DJANGQ O BASTA, DO

DOMINGO, em trê.�o'midá�e'. oellQ,-,'. - as 16 e 19
horas • �enll.livre. -til 21,15 hoeae lceneura .14 aDOIII

. Paul Newman, astro �e iSrsnde valor Da{juper produção da
Fox em

Cme�a,scope
-

Tech"�color:fu .

.

BUTH'lCAS !-I:OY
DIA

DIA 16. 3a. feira - ali 2ol15 hoJa. _.:. eeneura 14 aDaS

DUELO DOS HqfVI.tNS SEM
UIA 17, 4a. feÍlt's - a. 20,15 :,lrae - cenaura

- SESSÃO DAS ��OÇA8 '

(eenhorae e ilenhoritBEl"itntrada grátilll)
,

. I,
A· Columbie apresenta u �rm;dável drama:

A IDADE DA R�FLEXÃO
�

Cinemaecope • Techoic 'íor -�lúQica exibição.

LEI
14 Anal

DIAS 18 e 19, 58. e 68. feira "aa 20.1�, h - eena, 14 aDo., , .

A Fama Filmes apresenta u super d�-,ma de muita ação.

O AVENTUREI O DE \\IIARROCOS
Cioemesc pe - Te.choico:ij:,r; .

� .

DIA 20, .ábado - as ,15 horas - êlnsura 14 aDOI

DIA 21. domingo. a 13,45 horaa - t�enllura livre
w.

A Fama Filmes resenta Franco Ne'!ó DO colossal

.,;�t it�.;�SA\RE
mascope • Technioolor, '�.

�;
�

DIA' 21, doming , em três formidávei••e.iõel: 16 e 19
livre. A. 21,15 hora. - c�n•• 14.anol

John ayne no colossal filme da Fox:

[iis foram vencidos
Techoicolor.

Ja

Aguardem para muito breve:

300 Km por horaROBERTO CARLOS em

'u. HH&d'Mf*bWi& &W

-

N./l175
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